
بخش�نامه اعط�اي مرخ�صي ب��ه زندانيان 
همزمان با فرارس�يدن عيد س�عيد غديرخم 
و ايام س�وگواري س�االر ش�هيدان حضرت 
اباعب�داهلل الحس�ين )ع( از س�وي آي�ت اهلل 
رئيس�ي، رئي�س قوه قضائي�ه ب�ه واحد هاي 
قضايي و دادسرا هاي سراسر كشور ابالغ شد. 

به مناس��بت فرارسيدن عيد س��عيد غدير و نيز 
در پيش بودن ايام س��وگواري س��رور و س��االر 
شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم، 
ب��ه زندانيان محكوم ب��ا رعايت برخ��ي موارد و 
اخذ تأمين مناس��ب، يك هفت��ه مرخصي داده 

مي شود. 
 شرايط براي زندانيان محكوم به حبس

ش��رايط براي زندانيان محكوم به حبس بدين 

صورت اس��ت كه ب��راي  محكوم��ان به حبس 
ابد به ش��رط تحمل حداقل پنج س��ال حبس، 
 محكومان به حبس بيش از ۱۰ س��ال به شرط 
تحمل حداقل يكس��ال حب��س،  محكومان به 
حبس بيش از پنج س��ال تا ۱۰ س��ال به ش��رط 
تحمل ش��ش ماه حبس،  محكوم��ان به حبس 
بيش از يكسال تا پنج سال به شرط تحمل دو ماه 
حبس و  محكومان به يكسال حبس و كمتر از آن 
به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس مرخصي 
اعطا خواهد شد.  همچنين  محكومان به حبس 
يا حبس و جزاي نقدي كه باقي مانده محكوميت 
آنها كمتر از شش ماه باشد، مرخصي منتهي به 

آزادي اعطا مي شود. 
 شرايط زندانيان محكوم به جزاي نقدي

ش��رايط براي زندانيان محكوم به جزاي نقدي 

بدين صورت اس��ت ك��ه  محكومان ب��ه جزاي 
نقدي ك��ه باقي مانده محكوميت آنه��ا بيش از 
۱2۰ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل 
دو ماه حب��س و  محكومان به ج��زاي نقدي كه 
باقي مانده محكوميت آنها بي��ش از 7۰ميليون 
ريال تا ۱2۰ميليون ريال باشد، به شرط تحمل 

حداقل يك ماه حبس مرخصي اعطا مي شود. 
همچنين  محكومان به جزاي نقدي كه باقي مانده 
محكوميت آنها تا 7۰ميليون ريال باشد مرخصي 

منتهي به آزادي اعطا مي شود. 
 ش�رايط  محكوم�ان ب�ه پرداخ�ت ديه 

و  محكومان مالي 
گفتني است زندانياني كه به دليل عجز از پرداخت 
ديه در بازداشت هس��تند و همچنين دارندگان 
محكوميت هاي مالي، صرف نظر از مدت اقامت در 

زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار 
خواهند بود. همچنين در مورد  محكومان موضوع 
اين بند كه داراي ش��اكي هاي متعدد هس��تند، 
چنانچه در زمان بهره مندي از مرخصي يا تمديد 
آن موفق به اخذ رضايت برخي از شكات شوند، 
تمديد مجدد مرخصي به منظور اخذ رضايت از 

ساير شكات بالمانع است. 
الزم به ذكر است كه  محكومان جرائم سرقت هاي 
مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسي، اقدام عليه 
امنيت كشور، آدم ربايي، جرائم باندي و سازمان 
يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مراكز فس��اد و 
فحش��ا، اسيد پاش��ي، اخالل در نظام اقتصادي، 
قاچاق مش��روبات الكلي،  محكومان به قصاص و 
اعدام و حدود شرعي،  محكومان داراي سه سابقه 
محكوميت به ارتكاب همان جرم،  محكوماني كه 
به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه يا عمده مواد 
مخدر و روان گردان ها و ساير  محكوماني كه اخالق 
و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده كه بنا به نظر 
دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري يا رئيس 
زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري 
از مرخصي را ندارند به مرخصي نخواهند رفت.  

همچنين در م��ورد  محكوم��ان مواد مخدر كه 
ميزان محكوميت آنان بيش از پنج س��ال باشد، 
بايد ترتيبي اتخاذ شد هر 48ساعت يكبار خود را 
به مراجع انتظامي محل سكونت خويش معرفي 
كنند. البته منظور از قاچ��اق عمده مواد مخدر 
و روان گردان ها بي��ش از ۱۰۰ كيلوگرم ترياك 
و ملحقات آن و بي��ش از 2۰۰ گ��رم هروئين و 

روانگردان ها و ملحقات آن است. 
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شیب 10 درصدی رشد شکایت از پزشکان

بسیج دانشجویی 79 دانشگاه خواستار رفع انحصار از بازار وکالت شدند

چه زندانياني در غدير و محرم به مرخصي مي روند ؟
رئيس قوه قضائيه بخشنامه اعطاي مرخصي به زندانيان را ابالغ كرد

امسال هم ميزان 

کبری فرشچی 
  گزارش 2

از  ش��ك�اي�ت 
پزشكان افزايش 
يافت. چند سالی می شود كه روند شكايت از 

پزشكان افزايشی است. 
علی فتاح��ی، مع��اون انتظامی س��ازمان نظام 
پزش��كی می گويد س��االنه بين 8 تا ۱۰ درصد 
ميزان ش��كايت های مردم از جامعه پزش��كی، 

افزايش پيدا می كند.
س��ال گذش��ته تعداد ۵ هزار و 7۰۰ شكايت در 
دادسرا های سراسر كشور از جامعه پزشكی شد  
كه نس��بت به س��ال ماقبل آن حدود ۱۰ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. از اين تعداد حدود 42 
درص��د از پرونده های جامعه پزش��كی محكوم 
شده و ۵8 درصد س��اير پرونده ها پزشكان تبرئه 
شده اند. به گفته فتاحی بيشتر شكايت های مردم 
از جامعه پزشكی در بخش س��رپايی مربوط به 
گروه پزشكان عمومی، دندانپزشكی و در بخش 
بس��تری گروه های زن��ان و زايمان، ارتوپدی و 
جراحی اس��ت. محكوميت 42 درصد پزشكان 
در پرونده های ش��كايت پزش��كی نش��ان از آن 
دارد كه درصد بااليی از ش��كايات صورت گرفته 
از پزش��كان بی دليل نيس��ت و ح��دود نيمی از 
اين ش��كايت ها منجر به محكوميت می ش��ود. 

با تمام اينه��ا مع��اون انتظامی س��ازمان نظام 
پزشكی معتقد است ش��كايت ها عليه پزشكان 
در ايران، كمتر از نُرم طبيعی دنياست. وی معتقد 
است افزايش جمعيت كشور ها و باال رفتن ميزان 
مراجعات مردم به پزشكان سبب می شود ميزان 
ش��كايت های مردم از جامعه پزش��كی افزايش 
پيدا كند، اما ش��ايد اگر كمی واقع بينانه تر و به 

دور از تعصبات صنفی به ماجرای شكايت عليه 
پزش��كان نگاه كنيم، درمی يابيم كه بخش��ی از 
آمار افزايشی شكايت از پزشكان ناشی از كاهش 
تعهدات اخالقی و حرفه ای آنهاست و اين مسئله 
موجب می شود آنها دقت كافی را در روند درمان 
نداشته باشند و اين بی توجهی و قصور در درمان 
سبب می شود بيماری كه به اميد شفا به پزشك 

مراجعه كرده، نه فقط بهبود نيابد كه با عوارض 
بيشتری مواجه شود و حتی در مواردی جانش را 

از دست بدهد. 
ماجرای روند طوالنی رسيدگی به پرونده مرحوم 
عباس كيارستمی اثبات كرد، حتی شخصی به 
ش��هرت مرحوم كيارس��تمی هم وقتی در برابر 
ساختار پزشك ساالرانه جامعه قرار می گيرد در 
روندی طوالنی و با استخدام وكيل و بهره گيری 
از ابزار فشار رسانه ای ممكن است بتواند بخشی 
از حق خود را بگيرد، اما بسياری از بيمارانی كه 
در بيمارستان های دولتی به دليل قصور پزشك 
يا رزيدنت های پزشكی دچار مشكل می شوند و 
حتی جانشان را از دست می دهند، آنقدر قدرت 
و ثروت ندارند كه با كفشی آهنين دنبال حق و 
حقوق خود باشند. خيلی از آنها حتی نمی دانند 
حق دارند كه از پزشك معالج خود شكايت كنند و 
البته اين حق نه تنها به اطالعشان نمی رسد كه با 
روش های مختلف پرسنل بيمارستان می كوشند 
تا اين حق ناحق شود. با اين همه برای پيشگيری 
از فجايع بيشتر شايد بايد سازمان ها و نهادهای 
مسئولی همچون وزارت بهداشت و نظام پزشكی 
فكری اساس��ی كنند ت��ا با دس��تورالعمل هايی 
از قصور پزش��كی پيش��گيری كنند و اين روند 

افزايشی در يك جايی  بايد متوقف شود. 

بسيج دانشجويی 79 دانشگاه در 
نامه ای به آيت اهلل رئيسی، ضمن   وکالت

بيان تبعات انحصار در بازار وكالت، از ضعف بنيادين كشور در 
حوزه توسعه خدمات حقوقی و وكالت گاليه كردند. آنان در اين 
نام�ه خواس�تار افزاي�ش تع�داد وكي�ل در كش�ور ش�دند. 
هزينه های هنگفت حق الوكاله های وكال باعث شده ۹۰ درصد مردم  
از همراهی وكيل در دادگاه ها محروم باشند. اعمال محدوديت بر 
مس��ير صدور پروانه وكالت با كاهش عرضه كنندگان و ايجاد يك 
س��اختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی منجر شده كه همواره 
وكال به عنوان اصلی ترين بازيگران اين ب��ازار برای تضمين آينده 
شغلی و درآمد بيشتر،  انگيزه ای برای توسعه خدمات نوين حقوقی 
نداشته باشند. اين موضوع همچنين منجر شده وكال حتی از ارائه 
خدمات مقرون به صرفه و باكيفيت نيز س��رباز زنند. انحصارطلبی 
مدافعان انحصار وكالت،  دسترس��ی مردم ب��ه خدمات حقوقی را 
با مش��كل مواجه كرده است. در اين راستا بس��يج دانشجويی 7۹ 
دانشگاه در نامه ای به رئيس قوه قضائيه، ضمن بيان تبعات انحصار 
در بازار وكالت، از ضعف بنيادين كش��ور در حوزه توسعه خدمات 
حقوقی و وكالت گاليه كردند. آنان در اين نامه خواس��تار افزايش 
تعداد وكيل در كشور ش��دند.  طبق اين نامه نقش آفرينی وكال در 
زمينه حقوق عامه يكی از مسائل برآمده از انحصار موجود در بازار 
خدمات حقوقی است كه حل آن بركات زيادی برای كشور و مردم 
خواهد داشت. بسيج دانشجويی در اين نامه ضمن برشمردن تبعات 
اقتصادی و اجتماعی كمبود وكيل در كش��ور پيشنهاداتی جهت 

افزايش دسترسی مردم به خدمات حقوقی نيز مطرح كرده كه به 
شرح ذيل است.

۱. اصالح فرآيند اعطاي پروانه وكالت از طريق جايگزينی شاخص 
صالحيت علمی به جای تعيين ظرفيت )ب��ا توجه به گره خوردن 
طرح جامع پذيرش و آموزش وكالت در مجلس شورای اسالمی نياز 

به ورود رياست محترم قوه قضائيه و ارائه اليحه به مجلس است( 
2. بر اساس ماده 8 اليحه قانونی استقالل و همچنين قانون )اصالح 
م��اده 8 اليحه قانونی اس��تقالل وكال(، نمايندگان مجلس ش��ورا 
اسالمی در صورت برخورداری از ليس��انس حقوق و سپری شدن 
يك دور نمايندگی بدون شركت در آزمون وكالت قادر به دريافت 
پروانه وكالت هس��تند؛ همچنين قضات و افراد شاغل در نيروهای 
مسلح و همچنين اعضای هيئت علمی دانشگاه ها نيز از اين شرايط 

برخوردارند. با حذف اين منافع جايگاهی و اضافه ش��دن ظرفيت 
آنان به آزمون پذي��رش وكال، درصد پذي��رش متقاضيان افزايش 

پيدا می كند. 
3. بر اس��اس ماده 32 قانون آئين دادرس��ی مدن��ی، وزارتخانه ها 
و مؤسسات دولتی و وابس��ته به دولت عالوه بر اس��تفاده از وكيل 
دادگستری برای طرح هرگونه دعوا، می توانند از اداره حقوقی قوه 
قضائيه يا كارمندان رسمی خود اس��تفاده نمايند، اگر اين امكان 
برای شركت های خصوصی نيز فراهم شود سبب اشتغال بسياری 
از جوانان به عنوان مشاور حقوقی شده و همچنين موجب كاهش 
هزينه های بنگاه های اقتصادی می گردد كه اين موضوع خود امری 

است در راستای حمايت از رونق توليد. 
4. يكی ديگر از مش��كالت، معيار فعلی پذي��رش وكيل در آزمون 
وكالت، فراهم ب��ودن اثر ذی نفعان بر روی كمي��ت و كيفيت افراد 
واردش��ده به امر وكالت از طريق واگذاری اختي��ار تنظيم گری به 
كميس��يونی از ذی نفعان اس��ت؛ ازاين رو ضروری است كه امكان 

اعمال نفوذ ذی نفعان بر روی اين مسئله بسيار كم شود. 
۵. احياي مجدد برگزاری آزمون مركز مش��اوران در سال جاری، 
برگزاری منظم آزمون وكالت به صورت ساالنه با اصالح معيارهای 

پذيرش وكال. 
6. ايجاد دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات عملك��ردی وكال به منظور 
تسهيل دسترسی مردم به خدمات مناسب حقوقی، حذف وكالی 
ناكارآمد و س��وق بازار خدمات حقوقی به سمت تخصص گرايی و 

شايسته ساالری.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 بهنام تمجيدي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
مديرعامل بنياد تعاون زندانيان خبر داده كه »ما هفت سال متوالی است 
هر سال افزايش درآمد زندانيان را داشته ايم و اگر نسبت به هفت سال 
قبل بررس��ی ش��ود، حداقل 3۰۰ درصد حقوق زندانيان رشد داشته 
است. در سال ۹8 نيز به اين موضوع توجه می كنيم و افزايش خواهيم 
داد«. به عنوان يك مددجو عرض می كنم كه خانواده اكثر زندانيان از 
مستحق ترين خانواده ها هستند و خوش��بختانه توجه به آنها در حال 

رشد است.
-----------------------------------------------------

 مينا عابدي با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش با انتقاد 
از بعض�ي دغدغه ه�ای فانتزي نوش�ت: اين وضعي��ت تحصيل 
دانش آموزان دبستان س��االری در منطقه ش��يرآباد زاهدانه. وقتی به 
جای دغدغه و مطالبه »عدالت آموزش��ی«، مطالبه تقليل پيدا ميكنه 
به بازگشت عادل فردوس��ی پور به تلويزيون، اين يعنی يك جای كار 

حقيقتاً اشتباهه!
-----------------------------------------------------

 مهدي فرخ روز با انتش�ار اين مجموع�ه عكس های ديدني 
در توييترش نوش�ت: اگر برای زير س��ازهای گردشگری و فرهنگ 
آن در كش��ور برنامه ري��زی اصولی انجام ش��ده ب��ود، امروز اس��تان 
سيستان وبلوچس��تان به جای درگيری با برخي مش��كالت اجتماعي 
می توانست قطب طبيعت گردی در خاورميانه باشد چراكه در رقابت 
با كش��ورهای ديگر حاشيه خليج فارس يك س��ر و گردن از همه آنها 

باالتر است.
-----------------------------------------------------
  ندا طاليي ب�ا گاليه از كالس های كنكور در اينس�تاگرامش 
نوش�ت: فرزندم هش��ت ماه قبل از كنكور در يكي از مؤسس��ه های 
آموزشي معروف ثبت نام كرد. س��ه ماه قبل از كنكور صبح تا شب در 
اختيار آموزشگاه بود و رتبه اش ۱2 هزار شده! حاال فهميده ايم كه در 
يك دهه اخير نمره منفي كنكور حداقل 4۰ برابر ش��ده و به جاي پول 
ريختن در جيب مؤسسات اگر تس��ت نزدن رو به فرزندم ياد می دادم 

رتبه اش بهتر می شد.
-----------------------------------------------------

  امي�د روزبه با انتش�ار اين عكس در توييترش نوش�ت: اين 
تصوير واقعاً من را ب��ه هيجان آورد. اين مردم ش��ريف از پير و جوان با 
پتو، شاخ درخت و ظرف آبی از روستای كوچك »دل « در مريوان برای 
خاموش كردن آتش جنگل های بلوط به كم��ك هم به منطقه رفتند 
تا در اطفای حريق انكار شده توس��ط ارگان های دولتی كمك كنند و 

موفق هم شدند.

وريا فرحناکی*

دستور رئيس جمهور برای بودجه
صداوسيما برخالف همه قوانين است

رئيس جمهور در دس��توری به تاريخ ۱3۹8/4/۱۹ كه طی نامه شماره 
۹8/۱2۱۱۱/م/۵677۱ م��ورخ ۱3۹8/4/۱۹ ب��ه دبي��ر هيئت دولت 
ابالغ شده، تخصيص بودجه صداوس��يما را منوط به تأييد دو نماينده 
رئيس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسيما كرده است. دستور 
رئيس جمهور عالوه بر مغايرت با قوانين و مقررات كه در اين يادداشت 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از اين جهت كه در نظام حقوقی ايران 
ايجاد وضع قاعده و رويه ای جديد كرده، حائز اهميت است و بايد به دقت 

و جدای از مسائل حزبی و جناحی مورد بررسی حقوقی قرار گيرد.
در حقوق عمومی، اصل بر عدم صالحيت مقام عمومی است و حدود و 
اختيارات مقام مذكور جهت انجام هر عملی بايد در قوانين و مقررات به 
صراحت مشخص شده باشد. صالحيت، مجموع اختياراتی است كه به 
موجب قانون برای انجام اعمال معينی به امور دولت داده می ش��ود. در 
حقوق عمومی برخالف حقوق خصوصی كه همه اف��راد دارای اهليت 
قانونی هستند، مگر آنكه عدم اهليت آنان محرز و ثابت شود؛ هيچ كس 
صالحيت، يعنی اختيار انجام امور عمومی را ندارد مگر به موجب قانون.

آثار حقوقی مترتب بر عمل، اقدام، تصميم يا دس��تور كه دارای وصف 
فقدان صالحيت اس��ت، اين خواهد بود كه خارج از حدود قانونی بوده 
و قابليت ابطال را دارد. به طور مثال ممكن است مقام اداری تصميمی 
بگيرد يا مقرراتی وضع كند كه مطابق قان��ون در صالحيت انحصاری 
مقامات قضايی يا قانونگذار يا هر شخص ديگری غير از خود وی باشد. 

بنابراين در اين مورد عمل مذكور مقام اداری قابل ابطال است.
با توجه به موارد مذكور و با مالحظه قان��ون تعيين حدود و اختيارات 
و مس��ئوليت های رياس��ت جمهوری، اين قان��ون هيچ گونه اختياری 
در اين خصوص برای رئيس جمهور پيش بينی نكرده اس��ت. بنابراين 
دستور شخص رئيس جمهور در تعيين نحوه تخصيص بودجه سازمان 

صداوسيما خارج از حدود و اختيارات ايشان است.
عالوه بر خارج از حدود اختيار بودن دس��تور رئيس جمهور با توجه به 

موارد زير دستور ايشان مغاير با قوانين و مقررات است.
اصل ۱7۵ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مقرر می دارد: نظارت 
بر صداوس��يما به عهده ش��ورايی مركب از نمايندگان رئيس جمهور، 
رئيس قوه قضائيه و مجلس شورای اس��المی )هر كدام دو نفر( است و 
مطابق قانون نحوه اجرای اص��ل ۱7۵ اين نظارت برعهده همه اعضای 
آن شوراست. مطابق اصل مذكور نظارت بر عملكرد صداوسيما و تأييد 
آن برعهده شش عضو شورای مذكور است و سپردن يك وظيفه خاص 
به بعضی از اين اعضا توسط شخصی خارج از مجموعه و ناديده گرفتن 

سايرين در آن شورا مغاير با اصل ۱7۵ قانون اساسی است.
ماده 3۰ قان��ون برنامه و بودج��ه، تخصيص بودجه را پس از ارس��ال 
گزارش های اجرايی بودجه و پيشرفت عمليات در دوره های معين شده 
توسط دستگاه های مربوط برعهده كميته ای مركب از نمايندگان وزارت 
دارايی و س��ازمان برنامه و بودجه قرار داده است و در ماده 6 آيين نامه 
اجرايی قانون مذكور، تخصيص بودجه را به عهده كميته ای مركب از 
رئيس سازمان برنامه بودجه، معاون وزير دارايی، خزانه دار كل كشور، 
معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه مديركل خزانه و مديركل نظارت 
بر اجرای بودجه نهاده است. بنابراين تخصيص بودجه صرفاً پس از تأييد 
عملكرد دستگاه هايی كه در قانون دارای رديف بودجه هستند، توسط 

اعضای كميته مذكور انجام می شود.
به نظ��ر نگارنده ف��ارغ از چراي��ی صدور چنين دس��توری، دس��تور 
رئيس جمهور برای نحوه تخصيص بودجه به صداوسيما مغاير با قانون 
اساسی، ساير قوانين و خارج از حدود و اختيارات مقام رياست جمهوری 
است و از طرفی چنين دستوری موجب ايجاد رويه ای فراقانونی می شود 

و در تقابل با مبانی حقوق عمومی و حقوق اداری است.
 حال با توجه به عامل الشمول بودن دستور مذكور، به ويژه تأثير تبعات 
نحوه تخصيص بودجه صداوس��يما بر حقوق عامه م��ردم و با توجه به 
درخواس��ت ابطال مقرره مورد بحث توس��ط تعدادی از شهروندان در 
ديوان عدالت اداری، اميد اس��ت ديوان فارغ از مالحظات سياس��ی و 

مصلحت انديشی، مانند گذشته به وظيفه خويش عمل كند.
* دانشجوی دكترای حقوق عمومی

پارک نهج  البالغه بدون برق 
يک فضای بی دفاع شهری است

قط�ع ب�رق بخش�ی از پ�ارک نهج البالغ�ه و آبي�اری نامنظ�م 
فضاه�ای س�بز توس�ط پيمان�كاران مس�ائل و مش�كالتی 
را ب�رای اس�تفاده كنندگان از اي�ن فضاه�ا ب�ه وج�ود آورده 
اس�ت. مع�اون خدم�ات ش�هری در جم�ع خبرن�گاران وع�ده 
پيگي�ری اي�ن مش�كالت را در كمتري�ن زم�ان ممك�ن داد.
چند وقتی می ش��ود كه فاز ش��مالی پارك نهج البالغه با قطعی برق و 
خاموشی روبه رو است. اين مشكالت استفاده از اين پارك بسيار وسيع 
را به خصوص در قسمت ش��مالی آن با مشكالت بسياری مواجه كرده 
است. بخشی از پارك به دليل خاموش بودن ژنراتورهای برق، عماًل اين 
قسمت از پارك را به فضای بی دفاع شهری تبديل كرده است. در حوالی 
اين پارك فضاهای سبز بسياری وجود دارد كه به دليل آبياری نامناسب 
و بی دقتی پيمانكار فضاهای سبز با كمبود آب مواجه كرده و درختان و 
فضاهای سبز كه با هزينه های كالن احداث شده در حال نابودی است. 
معاون شهردار در نشست با خبرنگاران قول رسيدگی به اين مشكالت را 
داد.  مجتبی يزدانی در خصوص فاز دوم پارك نهج البالغه، قطع شدن برق 
آن و همچنين مشكالت پارك جوانمردان گفت: قول می دهم مشكالت اين 
دو بوستان را به زودی حل كنيم. معاون خدمات شهری شهرداری تهران 
طی نشستی با خبرنگاران گفت: به زودی ميان وزارت جهاد كشاورزی و 
شهرداری تهران در خصوص بوستان های جنگلی داخل حريم شهر تهران 
تفاهمنامه ای منعقد خواهد شد. وی به موضوع آب و كمبودهای آن اشاره 
و تصريح كرد: طی دو جلسه با معاون وزير نيرو قرار شد به تفاهم هايی در 
خصوص آب و فاضالب برس��يم. معاون خدمات ش��هری گفت: ما در هر 
منطقه يك مش��اور آب داريم و در حال مكانيزه كردن سيس��تم آبياری 
بوستان ها هستيم. از اين به بعد خبرنگاران از ما پيگير باشند كه چقدر به 
سمت استفاده از پساب رفته ايم. وی افزود: همه چاه های مورد استفاده در 
شهرداری تهران بايد تا آبان ماه به صورت هوشمند مورد بهره برداری قرار 

گيرد و اين كار همين االن در منطقه ۱۰  و 7 در حال انجام است.

دردسر جديد شهروندان

مترو: كارت مترو را
 بيشتر از 3 هزار تومان شارژ نمي كنيم !

معاونت ترافيك شهرداري تهران كه با تصميم گيري هاي غيركارشناسانه 
زبانزد عام و خاص است، از يك س��و با اعمال محدوديت هاي ترافيكي 
شهروندان را تشويق به استفاده از مترو و حمل و نقل عمومي مي كند و 
از سوي ديگر به دليل اعمال طرح هاي سليقه اي شهروندان را در مترو 
س��رگردان مي كند و هرگز هم پاس��خگوي كم كاري ها و ناكار آمدي 
بخش هاي زير مجموعه خود نيس��ت. درحالي كه مديران شهرداري 
به خصوص شهردار تهران همواره ش��هروندان را به استفاده از مترو و 
ساير وسايل نقليه عمومي دعوت مي كند، اخيراً شهروندان مترو سوار با 

مشكل جديد در شارژ كارت بليت مترو روبه رو شده اند. 
متصديان ش��ارژ كارت مترو به داليل نامعلومي از شارژ كارت مترو به 
مبالغ 3 هزار تومان به باال سر باز زده و شهروندان را به باجه هاي بانك ها 

و دستگاه هاي خود پرداز ارجاع مي هند. 
عالف كردن و ارجاع ش��هروندان به اين و آن باجه براي يك كار ساده 
شارژ كردن بليت مترو، با هر دليل و توجيهي كه باشد، منطقي نيست. 
اين گونه اقدامات عالوه بر اينكه بر نارضايتي ها مي افزايد، با سياس��ت 
تشويق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومي هم همخواني ندارد. 
همه اين اتفاقات در حالي است كه شهرداري از قبل طرح جديد ترافيكي 
كه با محدوديت هايي براي ش��هروندان همراه بوده است، درآمدهاي 
سرشاري را كسب كرده اس��ت كه قانوناً و منطقا بايد بخش عمده اين 

درآمد را صرف توسعه كمي و كيفي حمل و نقل عمومي كند. 

 مديرعامل مجمع نوشت افزار ايراني � اسالمي گفت: تنها 3۰ درصد از 
نوشت افزارهاي موجود در بازار توليد داخلي هستند. 

 وزير بهداش��ت اظهار كرد: قطع��اً اجازه نمي دهي��م مافيا در زمينه 
توليد داخلي دارو مشكلي ايجاد كند و نبايد هم خيلي روي اين جريان 

حساب باز كنيم. 
 رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه سوءاستفاده كنندگان از 
ارز دولتي اختصاص يافته به دارو، شناسايي و به مراجع قضايي معرفي 
شدند، گفت: حداقل پنج پرونده در اين باره تشكيل شده و براي پيگيري 

در دست مراجع قضايي قرار دارد. 
 مديرعامل سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري تهران 
از ورود ربات هاي آتش نشان به س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

شهرداري تهران تا پايان امسال خبر داد. 

به مناس�بت فرارس�يدن   گزارش  یک
عيد س�عيد غدير و نيز در 
پيش بودن ايام سوگواري 
سرور و س�االر ش�هيدان 
حضرت اباعبداهلل الحسين 
عليه الس�الم، به زندانيان 
محكوم با رعاي�ت برخي و 
اخ�ذ تأمين مناس�ب، يك 
هفته مرخصي داده مي شود


